
04
Melk og meieriprodukter; fugleegg; naturlig honning; spiselige produkter 
av animalsk opprinnelse, ikke nevnt eller innbefattet annet sted

0403

Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret 
eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av 
sukker, annet søtningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, 
nøtter eller kakao.

ex. 04031000 Yoghurt
- Tilsatt smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao. Liste 0

ex. 04039000 Annen
- Tilsatt smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao.  Liste 4

05 Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted

05010000
Menneskehår, ubearbeidd, også vasket eller avfettet; avfall av 
menneskehår Liste 0

0502
Bust av svin eller villsvin; grevlinghår og annet hår til 
børstebinderarbeider; avfall av slik bust eller hår.

05021000 Bust av svin eller villsvin samt avfall derav Liste 0
05029000 Ellers Liste 0

05030000 Tagl og avfall derav, også i plater, med eller uten støtte-materiale Liste 0

0505

Skinn og andre deler av fugler, med påsittende fjær eller dun, fjær og deler 
av fjær (også med klipte kanter) samt dun, ubearbeidd eller bare renset, 
desinfisert eller konservert; pulver og avfall av fjær eller av deler av fjær.

05051000 Fjær til stopning; dun Liste 0
05059000 Ellers Liste 0

0507

Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og bardefrynser, horn, gevirer, hover, 
klover, negler, klør og nebb, ubear-beidd eller enkelt bearbeidd, men ikke 
tilskåret; pulver og avfall derav.

05071000 Elfenbein; avfall og pulver av elfenbein Liste 0
05079000 Ellers Liste 0

0508

Koraller og liknende, ubearbeidd eller enkelt be-arbeidd; skall av bløtdyr, 
krepsdyr eller pigghuder og ryggskall av blekksprut, ubearbeidd eller 
enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret, pulver og avfall derav

05080010 Skall, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret Liste 0
05080090 Ellers Liste 0

05100000

Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørket; 
kjertler og andre animalske produkter som brukes til fremstilling av 
farmasøytiske preparater, ferske, kjølte, fryste eller midlertidig konserverte 
på annen måte

Liste 0

07 Grønnsaker, røtter og knoller, spiselige

0710 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.
07104000 Sukkermais Liste 6

0711

Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i 
saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), 
men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand.

ex. 07115900 - Ellers
-- Sukkermais (Zea mays var. saccharata) Liste 6

09 Kaffe, te, maté og krydderier

0901
Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger 
med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold.

09011  - ubrent kaffe
090111  - koffeinholdig
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09011110 Av arten ARABICA Liste 0
09011120 Av arten ROBUSTA Liste 0
09011190 Ellers Liste 0
090112  - koffeinfri
09011210 Av arten ARABICA Liste 0
09011220 Av arten ROBUSTA Liste 0
09011290 Ellers Liste 0
09012  - Brent kaffe:
09012100 Koffeinholdig Liste 1
09012200 Koffeinfri Liste 1
09019  - andre
09019010 Skall og hinner av kaffe Liste 4
09019020 Kaffeerstatninger med innhold av kaffe Liste 1
0902 Te, også tilsatt smaksstoffer.
09021000 Grønn te (ugjæret) i pakninger med nettovekt høyst 3 kg Liste 0
09022000 Annen grønn te (ugjæret) Liste 0

09023000 Sort te (gjæret) og delvis gjæret te, i pakninger med nettovekt høyst 3 kg Liste 6

09024000 Annen sort te (gjæret) og annen delvis gjæret te Liste 6

13
Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser og andre vegetabilske 
safter og ekstrakter

1302

Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; 
agar-agar og annet planteslim samt andre fortykningsmidler, også 
modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer.

13021200 Av lakrisrot Liste   2
13021300 Av humle Liste   0
13021400 Av pyrethrum eller av planterøtter som inneholder rotenon Liste   0
13021990 Ellers Liste   4
13022000 Pektinstoffer, pektinater og pektater Liste   0

13023
planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av 
johannesbrød, av frø av johannesbrød eller av guarfrø 

13023100 Agar-agar Liste   0
13023210 Ikke modifisert Liste   0
13023220 Modfisert Liste   2
130239 Ellers
13023910 Ikke modifisert Liste   0
13023920 Modfisert Liste   2

14
Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke nevnt eller 
innbefattet annet sted

1401

Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til 
kurvmakerarbeider og andre flettearbeider (f.eks. bambus, spanskrør, siv, 
rør, vidjer, raffiafiber, renset, bleiket eller farget halm, samt lindebark).

14011000 Bambus Liste   0
14012000 Spanskrør Liste   0
140190  - andre
14019010 Vidje Liste   0
14019090 Ellers Liste   0

1402

Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til stopning 
eller polstring (f.eks. kapok, vegetabilsk krøllhår og ålegras), også lagvis, 
med eller uten støttemateriale 

14020  - andre

14020000
Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til stopning eller 
polstring (f.eks. kapok, vegetabilsk krøllhår og ålegras), også lagvis, med eller 
uten støttemateriale 

Liste   0
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1403

Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til 
børstebinderarbeider (f.eks. kvastdurra, piassava, agave og liknende), også 
snodde eller buntede 

14030000
Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til 
børstebinderarbeider (f.eks. kvastdurra, piassava, agave og liknende), også 
snodde eller buntede 

Liste   0

1404 Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

14041000 Rå, vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til farging eller 
garving Liste   0

14042   - bomull-linters 
14042010 Ubearbeidet Liste   0
14042090 Ellers Liste   1
14049000 Andre Liste   0

15
Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer samt spaltningsprodukter 
derav; tilberedt spisefett; animalsk og vegetabilsk voks

1516

Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt 
eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, 
også raffinerte, men ikke videre bearbeidde.

15162  - vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:
15162010 Kastorolje Liste   0

1517

Margarin; spiselige blandinger og produkter av animalske eller 
vegetabilske fettstoffer og oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer 
og oljer som hører under dette kapittel, unntatt spiselige fettstoffer og oljer, 
samt deres fraksjoner, som hører under posisjon 15.16.

ex. 15171000 - margarin, unntatt flytende margarin:
 --    som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent 
melkefett Liste   4

15179000 Ellers
 --    som inneholder over 10 vektprosent, men ikke over 15 vektprosent 
melkefett Liste   4

-- spiselige blandinger eller produkter av det slag som benyttes som 
formslippmiddel, ikke nevnt eller omfattet av andre varenummer i posisjonen 

Liste   4

ex. 15180000

Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, 
kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i 
vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt 
de som hører under posisjon 15.16; uspiselige blandinger
- linoxyn Liste   4

15200000 Glyserol, rå; glyserolvann og glyserollut. Liste   0

1521
Vegetabilsk voks (unntatt triglyserider), bivoks, annen insektvoks og 
spermasett (hvalrav), også raffinert eller farget

152110  - vegetabilsk voks
15211010 Karnaubavoks Liste   0
15211090 Andre Liste   2
15219000 Ellers Liste   2

15220000
Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og 
vegetabilsk voks. Liste   4

17 Sukker og sukkervarer

1702

Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, 
i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- 
eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; 
karamell.

17025000 Kjemisk ren fruktose Liste   0
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ex. 17029000 Ellers, herunder invertsukker og andre sukker og sukkersirupsblandinger som i 
tørr tilstand inneholder 50 vektprosent fruktose:
- Kjemisk ren maltose Liste   0

1704 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao.
17041000 Tyggegummi, også overtrukket med sukker Liste   6
17049000 Andre Liste   6
18 Kakao og varer derav
1803 Kakaomasse, også avfettet.
18031000 Ikke avfettet Liste   0
18032000 Helt eller delvis avfettet Liste   0
18040000 Kakaosmør, -fett og -olje Liste   0
18050000 Kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller annet søtningsstoff Liste   0
1806 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.
18061000 Kakaopulver tilsatt sukker eller annet søtningsstoff Liste   6

180620

Andre varer i blokker, plater eller stenger av vekt over 2 kg, eller flytende, 
som pasta, pulver, granulat eller liknende, i beholdere eller pakninger med 
innhold over 2 kg : 

18062010 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao. Liste   6

18062090 Ellers Liste   6
18063 Andre, i blokker, plater eller stenger :
18063100 Med fyll Liste   6
18063200 Uten fyll Liste   6
18069000 Ellers Liste   6
19 Produkter av korn, mel, stivelse eller melk; bakverk

1901

Maltekstrakt; næringsmidler av mel, gryn, stivelse eller maltekstrakt, som 
ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, 
beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; 
næringsmidler av varer som hører under posisjonene 04.01 - 04.04, og som 
ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, 
beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

19011000 Næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg: Liste   4

19012000 Blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under posisjon 19.05: Liste   4

19019010 Av maismel Liste   6

19019090 Andre Liste   6

1902
Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på 
annen måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, 
cannelloni; couscous, også tilberedt.

19021 Ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte:
19021100 Med innhold av egg Liste   4
19021900 Ellers Liste   4
190220 Fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte:

19022090 Ellers Liste   4

19023000 Annen pasta Liste   4
190240 Couscous
19024010 Ikke tilberedt Liste   4
19024090 Ellers Liste   4

19030000
Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak, gryn, 
perler eller liknende  Liste   0
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1904
Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller 
kornprodukter (f.eks. "corn flakes"); korn (unntatt mais) i form av kjerner 
eller flak eller annet bearbeidd korn (unntatt mel og gryn), forkokt eller 
tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

19041000 Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller 
kornprodukter Liste   4

190420 Næringsmidler fremstilt av ustekte flak av korn eller av blandinger av 
ustekte flak av korn og stekte flak av korn eller oppustet korn:

19042010  "Müsli"- preparater på basis av ustekte flak av korn  Liste   1
19042090 Andre Liste   4
19043000 Bulgur-hvete Liste   4
190490 Ellers
19049010 Forkokt ris Liste   1
19049090 Ellers Liste   4

1905
Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; 
alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater, rispapir 
og liknende varer.

19051000 Knekkebrød Liste   6

19052000 Honningkake ("gingerbread") og liknende Liste   6
19053 Søte kjeks og småkaker; vafler og vaffelkjeks
19053100 Søte kjeks og småkaker Liste   4
19053200 Vafler og vaffelkjeks Liste   4
19054000 Kavringer, ristet brød og liknende ristede produkter Liste   4
190590 Ellers
19059010 Glutenbrød Liste   2

19059020
Alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater, rispapir og 
liknende varer. Liste   2

19059030 Brødsmuler Liste   2
19059090 Annet Liste   4
20 Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler

2001
Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller 
konserverte med eddik eller eddiksyre.

ex. 20019090 Ellers
- sukkermais Liste   6

2002
Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller 
eddiksyre.

20029000 Ellers Liste   4

2004 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med 
eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.

ex. 20041000 Poteter
- I form av mel eller flak Liste   4

200490 Andre grønnsaker samt grønnsakblandinger
ex. 20049090 Ellers

- Sukkermais (Zea mays var. saccharata ) Liste   6

2005
Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med 
eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 
20.06.

ex. 20052000 Poteter
- næringsmidler i form av mel eller flak Liste   4

20058000 Sukkermais (Zea mays var. saccharata ) Liste   6
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2006
Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, 
glasserte eller på liknende måte tilberedte med sukker.

ex. 20060090 Ellers
- Sukkermais (Zea mays var. saccharata ) Liste   6

2007

Syltetøy, fruktgele, marmelade samt puré og pasta av frukter eller nøtter, 
fremstilt ved koking eller annen varmebehandling, også tilsatt sukker eller 
annet søtningsstoff.

20071000 Homogeniserte næringsmidler Liste   2
200791  - andre :
20079100 Sitrusfrukter Liste   6
20079900 Andre Liste   2

2008 Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte 
på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, 
ikke nevnt eller innbefattet annet sted.

200810 Nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også innbyrdes blandede:
ex. 20081100 Jordnøtter

- Peanøttsmør Liste   1
- Jordnøtter ristede Liste   1

20089
Ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under 
varenummer 20.08.1900:

20089100 Palmehjerter Liste   4
200899 Ellers
ex. 20089990 Andre

- Sukkermais (Zea mays var. saccharata ) Liste   6
21 Forskjellige tilberedte næringsmidler

2101
Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer 
fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på 
basis av kaffe, te eller maté; brente sikorirøtter og andre brente 
kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav.

21011 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer fremstilt på basis 
av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe:

210111  - ekstrakter, essenser og konsentrater 
21011110 Blandinger av brent kaffe med vegetabilske fettstoffer Liste   4
21011190 Andre Liste   4

210112
Varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på 
basis av kaffe:

21011210 Blandinger av brent kaffe med vegetabilske fettstoffer Liste   4
21011290 Andre Liste   4

21012000
Ekstrakter, essenser og konsentrater av te eller maté, og varer fremstilt på 
basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av te 
eller maté

Liste   0

210130
Brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, 
essenser og konsentrater derav 

21013010 Brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger Liste   1

21013090 Annet Liste   4

2102 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer (unntatt 
vaksiner som hører under posisjon 30.02); tilberedt bakepulver.

21021000 Aktiv gjær Liste   4
21022000 inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer Liste   2
21023000 Tilberedt bakepulver Liste   4
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2103 Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; 
sennepsmel og tilberedt sennep.

21031000 Soyasaus Liste   5 PAP 1
21032000 Tomatketchup og annen tomatsaus: Liste   5 PAP 1
210330  - sennepsmel og tilberedt sennep
21033010 Sennepsmel Liste   5 PAP 2
21033020 Tilberedt sennep Liste   5 PAP 1
210390 Andre

21039010 Sauser og preparater for tillaging av sauser, av siktet og usiktet mel, eller 
maltekstrakt Liste   5 PAP 3

21039090 Andre Liste   5 PAP 1

2104
Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger; 
homogeniserte, sammensatte næringsmidler.

21041 Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger:
21041010 Preparater for tillaging av supper og buljonger Liste   5 PAP 4
21041020 Annen, som pulver, fast eller på annen konsentrert form Liste   5 PAP 5
21041090 Andre Liste   6
21042000 Homogeniserte, sammensatte næringsmidler Liste   0
2105 Spise-is, også med innhold av kakao.
21050010 Spiseis uten innhold av kakao og tilsatt sukker Liste   6
21050020 Spiseis med innhold av kakao og tilsatt sukker Liste   6
21050090 Ellers Liste   6

2106 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
21061 Proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser 

21061010 Soya proteinkonsentrater, som pulver, med innhold av proteiner, på basis av 
tørrstoff, over 65 prosent Liste   2

21061090 Ellers Liste   4
210690 Andre
21069017 Barnemat uten disakkarid, som pulver Liste   0
21069035 Søtstoffer (unntatt søtstoffer på basis av sakkarin) Liste   1

21069050 Blandinger av kjemiske stoffer og næringsmidler som brukes i tillagningen av 
matvarer til mennesker Liste   2

21069067 Sammensatte alkoholpreparater til bruk for å lage drikkevarer (unntatt de som er 
laget på basis av velluktende stoffer) Liste   4

21069090 Ellers Liste   4
22 Drikkevarer, etylalkohol og eddik

2201
Vann, herunder naturlig eller kunstig mineralvann og karbonisert vann, 
ikke tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer; is og snø.

22011000 Mineralvann og karbonisert vann Liste   0
22019000 Ellers Liste   0

2202 Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre 
søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt 
frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 20.09.

220210 Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre 
søtningsstoffer eller smaksstoffer 

22021010 I forseglet emballasje med et volum på 2,5 liter eller mindre (unntatt de som 
foreligger i nedbrytbare plastikkrør) Liste   4

22021090 Andre Liste   4
220290 Ellers

22029020 I forseglet emballasje med et volum på 2,5 liter eller mindre (unntatt de som 
foreligger i nedbrytbare plastrør og de som er på basis av melk) Liste   4

22029090 Ellers Liste   4
22030000 Øl fremstilt av malt. Liste   1
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2205
Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller 
smaksstoffer.

22051000 På emballasje med innhold høyst 2 liter Liste   4
22059000 Annen Liste   4

2207
Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol.%; etylalkohol og 
brennevin, denaturert, uansett styrke.

22072000 Etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke Liste   6

2208
Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og annet 
brennevin.

220820 Brennevin fremstilt ved destillasjon av druevin eller druemesk 
22082010 På emballasje med innhold høyst 2 liter Liste   4
22082090 Ellers Liste   4
220830 Whisky 
22083010 På emballasje med innhold høyst 2 liter Liste   4
22083090 Andre Liste   4
220840 Rom and taffia
22084010 På emballasje med innhold høyst 2 liter Liste   4
22084090 Ellers Liste   4
220850 Gin and genever
22085010 På emballasje med innhold høyst 2 liter Liste   4
22085090 Ellers Liste   4
220860 Vodka
22086010 På emballasje med innhold høyst 2 liter Liste   4
22086090 Andre Liste   4
220870 Likør og saft/ bærkonsentrater
22087020 På emballasje med innhold høyst 2 liter Liste   4
22087090 Andre Liste   4
220890 Ellers
22089020 På emballasje med innhold høyst 2 liter Liste   4
22089090 Ellers Liste   6
22090000 Eddik samt eddikerstatninger fremstilt av eddiksyre Liste   4


